
تلفنآدرسرشته تحصيلینام خانوادگینام شهرستان

٣٣۵٣٣۴٨٠ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارسغدد بزرگساالنشجاعیمليکا بوشهر

٣٣۵٨٠٨٠٩خيابان امام خمينی کنار داروخانه دکتر ايالمی ساختمان رزاگوارش بزرگسالکرونیسولمازبوشهر

٠٩٣٧٧٧١٨۵٧١خ يادگار امام ، مجتمع پزشکی احسان ١٢آلرژي و ايمونولوژي بالينيشيرکانیافشينبوشهر

٣٣٣۵٠۴٠٠خيابان  يادگار امام . ساختمان پزشکان احسانبيماری های مغز و اعصاب کودکانعمرانیعبدالمجيد بوشهر

٣٣٣۵١٠۴٨ خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيبخون و سرطان کودکانشکيب آزادنادربوشهر

٠٩٣٩١۵۶۶١٠۶خيابان امام خمينی. جنب ساختمان پزشکان جرجانیخون و سرطان بزرگساالنوفائیالههبوشهر

٣٣۶۶٣٠٣٨خيابان توحيد- جنب فروشگاه رفاه-ساختمان پزشکان نوينخون و سرطان بزرگساالنملکینصرالهبوشهر

٣٣۵۵۶٨٧۶خيابان امام خمينی. جنب ساختمان پزشکان جرجانیخون و سرطان بزرگساالنرکاب پورسيد جوادبوشهر

٣٣۵٣٨٨۴۴ خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيبخون و سرطان بزرگساالنعصفوریابراهيمبوشهر

٣٣۵۵١۴٨٨خيابان امام خمينی.ساختمان پزشکان طوسروماتولوژیامينیاعظمبوشهر

٩٩١٠٠۶٢۵٧۵چهار راه دادگستری  -درمانگاه هالل روماتولوژیرضايیرامين بوشهر

٣٣٣٣٧٣١١خيابان ساحلی ميدان شهيد بشکوه نسيم ٢بيماريهاي ريهبحتوئیمهرزادبوشهر

٠٩١٧٠٣٢٨۶٠٣-٣٣۵٨٠۶۶٢خيابان امام خمينی کنار داروخانه دکتر ايالمی ساختمان رزابيماريهاي ريهآرامناهيدبوشهر

٣٣۵٨٠۶۴٢خيابان امام خمينی-کوچه گلخانه غدد بزرگساالنعباسیفاطمهبوشهر

٠٩٠۵٩١١٣٧٩۵خيابان امام خمينی . کلينيک محمد رسول هللا طبقه ٣غدد بزرگساالنقربان پورسارابوشهر

٣٣۵۶۴۵۴٩خيابان توحيد- جنب فروشگاه رفاه-ساختمان پزشکان نوينغدد بزرگساالنکالنترهرمزیمحمدرضابوشهر

٣٣٣۵٠۴٣١-٠٩٣٠٨۶١١٠٠۵يادگار امام -ساختمان احسانغدد کودکانموسویسيده طاهرهبوشهر

٣٣۵۵٠١٢٩خيابان يادگار امام، ساختمان پزشکان نورنفرولوژي کودکانقاسمیخديجهبوشهر

٣٣٣۴٠٠٩٧  خيابان امام خمينی جنب انتقال خون ساختمان جرجانیگوارش كودكانفريبرزیمحمدرضابوشهر

٩١٧٩٢۵٠٠١٨-٣٣۵۴٢٨٣٣بلوار شهيد مطهری عرفان ٢٣ گوارش كودكانشمسمژگانبوشهر

٣٣۵۶١٣٩٧  ميدان امام ؛ ساختمان پزشکان مهر، طبقه سومگوارش بزرگسالاسماعيلی نژادکميلبوشهر

٣٣۵۶۵۵۵۴ ميدان امام خمينی ساختمان پزشکان مهرگان گوارش بزرگسالدهقانیسياوشبوشهر

٠٩٣٣۴۴۴۵٣٢۶سنگی- جنب مسجدتوحيد- ساختمان بانک شهربيماری های مغز و اعصاب کودکانمعصومشهروزبوشهر

٩٩١٧۵٣٣۶٠٧خيابان رييس علی دلواری .درمانگاه ايثار جراحي پالستيكفريدونیفريدبوشهر

٣٣۶۶٢٠۵٩ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارسجراحي قلب وعروقرضائیميکائيلبوشهر

٩٣٠۵٠٢٨٨٢٨ خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيبطب نوزادان وپيرامون تولدعادليانروح الهبوشهر

٣٣۵۴٠۴٠١ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارسنفرولوژي بزرگساالنزنده بودی سودابهبوشهر

٣٣٣۵٠۴۵٧خيابان يادگار امام .ساختمان احسانگوارش بزرگسالعلی پورزينببوشهر
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٣٣۵٣۵۴٢٩خيابان توحيد- جنب فروشگاه رفاه-ساختمان پزشکان نوينپوست ومونوح پيشهمحمدکاظمبوشهر

٠٩١٧٢٧٠۵٠٢٩-٣٣۵۵٠٨٨٩خيابان امام خمينی.ساختمان پزشکان طوسپوست وموهادی پورعباسبوشهر

٠٩١٧٢٧٠۵٧٩۵خيابان امام خمينی .ساختمان پزشکان محمد رسول هللاپوست وموخضریسميهبوشهر

٠٩٣٩٠٨۵٨۴۵۶خ امام خمينی.جنب بانک تجارت مرکزی.ساختمان پزشکان دناپوست وموجمالیعلیبوشهر

٣-٣٣۵۵٨٠٠١خيابان باهنر .کلينيک گلبرگ.پوست وموصادقیسميهبوشهر

٣٣۵۴٠٣۶٢سنگی-کوچه بوستان ١١-ساختمان بانک پارسيانپوست وموافروزندهمرضيهبوشهر

٣٣۵۴٠٣۶٢سنگی-کوچه بوستان ١١-ساختمان بانک پارسيانپوست وموحيدرياناميربوشهر

٣٣۵٣٠٣١٠ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارس  بيماری های داخلیپوربهیغالمرضابوشهر

٩١٧٧۵۶۴۶٢٣سنگی- جنب مسجدتوحيد- ساختمان بانک شهر  بيماری های داخلیحفظ الهفرنازبوشهر
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٣٣۵۵٣١٩٢ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارس  بيماری های داخلیمهاجریمهدیبوشهر

٩٩٨١٠۶۴۴٠۴سنگی- نبش کوچه گلخانه  بيماری های داخلیرايزنمريمبوشهر

٣٣۵۵١۶١٧ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارس  بيماری های داخلیباقریفرامرزبوشهر

خيابان توحيد- جنب فروشگاه رفاه-ساختمان پزشکان نوين  بيماری های داخلیعرب کيااحمدبوشهر

خيابان امام خمينی. جنب ساختمان پزشکان جرجانی  بيماری های داخلیآرمينعباسبوشهر

٩٣٩۶٠٨٨۵٠٠خيابان امام خمينی . درمانگاه محمد رسول هللا   بيماری های داخلینيازیفاطمهبوشهر

٣٣۵۵٠٠٠٠-٠٩٣٨٠۵٣٧٧۵١۵سنگی کوچه بانک تجارت ساختمان دنا  بيماری های داخلیحاجی باقر طهرانی نادر بوشهر

٣٣۵٣٢١٩٧خيابان يادگار امام- ساختمان پزشکان نور  بيماری های داخلیمنصوریحمد الهبوشهر

٣٣۵٣۶٠٣٠خيابان امام خمينی ساختمان پزشکان محمد رسول هللابيماريهاي عفونينکوناممحسنبوشهر

٠٩٣٠٠۵٠٣۵٣۵-٣٣۵٨٠٣٠٩ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارسبيماريهاي عفونيعباسیفرهادبوشهر

٣٣۵۵٨۵۵٨ابتدای خيابان بيسيم. ساختمان مهربيماريهاي عفونيرستم آبادیشهرام بوشهر

٣٣۵۶٣٢۴٧ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارس  بيماری های قلب و عروقدهقانزهرابوشهر

٩٣۵١٣٩١١٢٢خيابان امام -روبروی بانک کشاورزی-ساختمان پارسا  بيماری های قلب و عروقطهماسبیزيبابوشهر

٠٩٣٧٣٧٢٣٠٧۵ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارس  بيماری های قلب و عروقاميدوارمحسنبوشهر

٣٣٣٣٣٧۵٩  خيابان امام خمينی جنب انتقال خون ساختمان جرجانی  بيماری های قلب و عروقسعادتیفرشتهبوشهر

٣٣۶۵١۵۴۶خيابان امام خمينی-مجتمع درمانی محمد رسول هللا-طبقه دوم  بيماری های قلب و عروقنکوئیفاطمهبوشهر

٠٩٣٠٨۶۴٠٠٢۶خيابان رييس علی دلواری .درمانگاه ايثار   بيماری های قلب و عروقامينیعبداللطيفبوشهر

٣٣۵٣۶٠۴٠خيابان امام خمينی.ساختمان پزشکان طوس  بيماری های قلب و عروقرضائی مطلقنعمت الهبوشهر

٣٣۵۶٣٧۴٩ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارساطفالمؤذنمحمودبوشهر

٠٩٠١٣٣٢۴۴۵۴خيابان امام خمينی، کوچه بانک تجارت مرکزی ساختمان وفااطفالفيروزبختسعيدهبوشهر

٣٣۵٣٠٧٠٠ خيابان امام- ساختمان پزشکان پارساطفالنصراله زادهامينبوشهر

٣٣۵٣٨٨۴۴  خيابان امام خمينی روبروی بانک کشاورزی اطفالخزانفريبابوشهر

٣٣۵٣۵٨٩۶-٠٩٠١۶١۶٢٣٢٩سنگی-کوچه بوستان ١١-ساختمان بانک پارسياناطفالحسانیفاطمهبوشهر

٣٣۵۵٩٢١۴خيابان امام -روبروی بانک کشاورزی-ساختمان پارسااطفالبرجوئی فردقاسمبوشهر

٩٣۵۵٠٠٢۶٠٢سنگی-کوچه بوستان ١١-ساختمان بانک پارسياناطفالاکبرپورمنوچهربوشهر

٣٣۴۵٠۶٧٢بهمنی ميدان رفاه طبقه باالی محل قديم داروخانه ابن سينااطفالاسدیسيده حميدهبوشهر

٣٣۵٣٨٨۴۴خيابان امام خمينی . طبقه فوقانی داروخانه دکتر واحدیاطفالاسدپورساسانبوشهر

٣٣۵۵٧١٢٩ميدان امام خمينی جنب استانداری ساختمان پزشکان ملکاطفالطالچيانعبدالرضابوشهر

٣٣۵٣۴٧٠١خيابان امام خمينی ساختمان پزشکان پارسبيماريهای مغز و اعصابمرادیاعظمبوشهر

٣٣۵۵١۶٣٣-٣٣۵۶۴١٨١خيابان امام خمينی ساختمان پزشکان پارسبيماريهای مغز و اعصابنعمتیرضابوشهر

٣٣۵۵۶۴۶۵خيابان امام خمينی ساختمان پزشکان پارسبيماريهای مغز و اعصابکشاورزیايرجبوشهر

٣٣٣٢٧١١١  خيابان امام خمينی جنب انتقال خون ساختمان جرجانیبيماريهای مغز و اعصابسليمی پورهومانبوشهر

٠٩٣٣٩٩٢۵٠٩۴خيابان امام خمينی-مجتمع درمانی محمد رسول هللابيماريهای مغز و اعصاباحمدیفهيمهبوشهر

٣٣۵٣٩۴٩٠  خيابان امام خمينی، کوچه کاالی پزشکی بوعلی، ساختمان پزشکان پاسارگاد   بيهوشیعطاریفرزانهبوشهر

٩٠٢۶٧۴۵٧۶۴ خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيب  بيهوشیدالکیفاطمهبوشهر

٣٣٣۵٠١٨٢خيابان امام خمينی ساختمان پزشکان پارس  بيهوشیباربدآذرخشبوشهر

٣٣٣٣٠۵٢٨چهارراه دادگستری ساختمان هالل احمر طبقه ١  بيهوشیسهرابی رادطيبهبوشهر

٣٣٣٣٧۵٢۶خيابان امام خمينی ساختمان پزشکان پارس  بيهوشیخادمیاحمدعلیبوشهر

٣٣۵۵٩٧٩٧خيابان عاشوری -درمانگاه فرهنگيان  بيهوشیمهرورعبدالرحيمبوشهر

٣٣۵٢۶١٧۴ساختمان مجتمع پزشکی فدک- باالتراز ساختمان شهرداری  پزشکی اجتماعیاميریمحمدبوشهر

٣٣۵۵١٧٧٣خيابان امام خمينی ساختمان پزشکان پارسطب فيزيکی و توانبخشیابوالفتحی ممتازاللهبوشهر



٣٣٣۵٠۵٨۵خيابان امام خمينی، کلينيک درمانی تخصصی امام رضاطب فيزيکی و توانبخشیاژدرنيانصرت الهبوشهر

٣٣۵۵۵١٧۴خيابان امام خمينی -درمانگاه محمد رسوهللاطب فيزيکی و توانبخشیسياهیسعيدبوشهر

٣٣۵۵٨٣۵٠خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١ارتوپدیمزارعیاکبربوشهر

٣٣۵۵۴۵٧۵خيابان امام خمينی- جنب کاالی پزشکی بوعلی  جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)منتظریناصربوشهر

٣٣٣۵١٠١٣ سنگی- جنب مسجدتوحيد- ساختمان بانک شهر  جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)صحرانوردعليرضابوشهر

٣٣۵۴٢٠٧۵ خيابان امام خمينی .روبروی مسجد توحيد-ساختمان پزشکان ياس   جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دهقان فردمحمدرضابوشهر

٣٣۵٣٩٠٣۶  خيابان امام خمينی- نبش بانک تجارت مرکزی  جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)بهروزيانشهرامبوشهر

٣٣٣٣٧٨١٨  خيابان امام خمينی جنب انتقال خون ساختمان جرجانیارتوپدیارفعآرشبوشهر

٣٣۵٣٢١٢٩ خيابان امام خمينی مجتمع پزشکی محمد رسول هللا(ص)   جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)حاج سيدحسن رزازعليرضابوشهر

٣٣۵۶٠۴۴٩خيابان امام خمينی .جنب داروخانه دکتر آهنگی   جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)اوجی مهرمحمدبوشهر

٩٩١٧۵٣٣۶٠٧خيابان امام خمينی.جنب بانک تجارتی . ساختمان دناارتوپدیتکلوعلیبوشهر

٣٣۵۵٨٨۶٣خيابان امام خمينی . ساختمان پزشکان حضرت ابوالفضل(ع)   جراحی عمومیقاصدزادهمحمدحسنبوشهر

٣٣٣٣٧۵٢۶ خيابان امام خمينی . ساختمان پزشکان پارس  جراحی عمومیخادمشهرامبوشهر

٣٣۵۴٢٧٨١ ميدان امام خمينی ساختمان پزشکان مهرگان   جراحی عمومیحسين آبادیسيمينبوشهر

٠٩٠٢۶٧۶٢٨٠٠ خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيب  جراحی عمومیمادرشاهیعلیبوشهر

٣٣۵۶۵۴٢٣خيابان امام خمينی -کوچه آسياب   جراحی عمومیفقيهغالمحسينبوشهر

٣٣۵٣٨٧۴۵ خيابان امام خمينی . ساختمان پزشکان پارس  جراحی عمومیمحسنی آزادآنالیبوشهر

٠٩١٧٠١۶٧٢٧٧- ٣٣۵٣٠٧٠٠ خيابان امام خمينی . ساختمان پزشکان پارس  جراحی عمومیپاساالرمهدیبوشهر

٩٠٢٢٣٣١٧۵٣ خيابان امام خمينی مجتمع پزشکی محمد رسول هللا(ص)   جراحی عمومیجانی قرباناميرعباسبوشهر

٩١٠۶٣٨٣۶٨١خيابان بيسم -ساختمان پزشکان مهر  جراحی عمومیرضائیروح الهبوشهر

٩٣٩٠١۶٧٧٠٠خيابان امام -مجتمع پارس   جراحی عمومیچعبیمهرسابوشهر

٩٠١٧۵۴٠١٢٢ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسری  جراحی عمومیطباطبايی دستجردیسيد جمال الدين بوشهر

٩٠۵۵٨۴۶٨۶١سنگی- روبروی انتقال خون-ساختمان رکسوس  جراحی عمومیدادجوهادی بوشهر

٠٩٩٠۶۶٨٩٠٩٨-٠٩٠١٧٨٢۴۴٩٩  خيابان امام خمينی جنب انتقال خون ساختمان جرجانی  جراحی کليه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیظهرابیفرشادبوشهر

٣٣۵۴١۶٩۶خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  جراحی کليه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیبدل زادهافشينبوشهر

٩٩٣٩٩٧١١٠۵خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  جراحی کليه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیصفویساالربوشهر

٣٣۵٨٠٨٠٩-٠٩١٧٢٧٠۵٧۶۵خيابان امام خمينی -ساختمان پزشکان رز  جراحی کليه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیهنرکار رمضانیمهدیبوشهر

٣٣۵۵٨٠٨٠خيابان امام -ساختمان پزشکان محمد رسول هللا  جراحی کليه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیيعقوبی الياس بوشهر

٩١٧٩١۶٣٣٢٣خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  جراحی مغز و اعصابحکيمی نژادحسنعلیبوشهر

٠٩١٧٢٧٣٣١٠٣-٣٣۵٣٧۴٨٨خيابان امام خمينی.ساختمان پزشکان طوس  جراحی مغز و اعصابقاسمیمحمدبوشهر

٣٣۵۵١۶١٧خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  جراحی مغز و اعصاب بختیسحربوشهر

٣٣۵۶٣٣٠٠ميدان امام -ساختمان پزشکان مهرگان  چشم پزشکیاسالمی راداردشيربوشهر

٣٣۵۶۴۵٧٧خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  چشم پزشکیصادقیمحمدحسينبوشهر

٩٩١٧۵۵٣۶٠٣خيابان رييس علی دلواری .درمانگاه ايثار   چشم پزشکیيزدان پناهاحمدبوشهر

٣٣۵۵٩٠٩٧ روبروی استانداری ساختمان پزشکان حضرت ابوالفضل(ع)  روان پزشکیدرخشان فرمحمدبوشهر

٣٣۵۴٨٠٩۴خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  روان پزشکیبحرينیشهالبوشهر

٠٩١٧٢۶٩٠٣٧۵-٣٣۵٣١٠٢٠ خيابان يادگار امام-ساختمان پزشکان نور-طبقه سوم   روان پزشکیبيگدلیمحمدبوشهر

٣٣۵٣٨٣۵٣ميدان امام خمينی ساختمان پزشکان مهرگان طبقه همکف  روان پزشکیصدرائیويدابوشهر

٣٣۵۵٨٠٩۶خيا بان امام خمينی درمانگاه محمد رسول هللا   روان پزشکیسيديانآزادهبوشهر

٠٩٣٠٠١۴٠٠۶٠خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  زنان و زايمانعباسیليليابوشهر

٠٩٣٣٧٧١۶۶٣۴خيابان امام خمينی-ساختمان محمد رسوال هللا  زنان و زايمانفعال پورزيبابوشهر



٣٣۵۴٣۵٩٩ميدان امام خيابان امام خمينی.  روبروی استانداری   زنان و زايمانپورغالمفروغبوشهر

٩٠٢٩٩۴٢٩٨۶خيابان رييس علی دلواری   زنان و زايمانپاکبازفروغبوشهر

٣٣۵۵۴٧۵۴خيابان امام خمينی روبروی بسيج مرکزی مجتمع پزشکی شفا  زنان و زايمانرفاهینصرتبوشهر

٠٩٩١١٨٣١۶٧٨سنگی- جنب مسجدتوحيد- ساختمان بانک شهر  زنان و زايمانسبزپوشانزهراساداتبوشهر

٣٣۶۶٢١۴۶سنگی- جنب مسجدتوحيد- ساختمان بانک شهر  زنان و زايمانکنعان نژادزينببوشهر

٣٣۵٣١٨۶٣خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  زنان و زايمانصفری فرآرزوبوشهر

٣٣۵٣۴۴٣٧خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  زنان و زايمانقاسمیصغریبوشهر

٠٩٩١٧٢٠٨٠٠٢خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارس  زنان و زايماندارابیيلدابوشهر

٣٣۵۶١٠۶٧ميدان امام ساختمان پزشکان مهر  زنان و زايمانحاجبمريمبوشهر

خيابان امام خمينی- نرسيده به کوچه گلخانه  زنان و زايمانتوزدنده جانیليدابوشهر
-٠٩٢٠۶۶٨٣٧۶۴
٠٩١٧٨١٠٩٢٨۶

٣٣۵٣۵١٣۴خيابان بيسم -الله ٢٩  زنان و زايماندستيار فاطمهبوشهر

٠٩١٧۵۵۴٣۶٣۴-٣٣۵۴٨۶٣٣خيابان رييس علی دلواری .درمانگاه ايثار گوش و حلق و بينیبخشیفريبابوشهر

٠٩١٢٠٣٠٧٧٩۴خيابان توحيد- جنب فروشگاه رفاه-ساختمان پزشکان نوينگوش و حلق و بينیاخالقیاله کرمبوشهر

٠٩١٧۶٢١٣۵١٢ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریگوش و حلق و بينیکوثریسلمانبوشهر

٩٠٢٢۶٧٨۶٨٧ خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيبگوش و حلق و بينینوروزیجاسمبوشهر

 ٣٣۵٣٨٣۵٣-٣٣۵۵۵۴٩۴ميدان امام خمينی.ساختمان پزشکان مهرگانگوش و حلق و بينیاحمدی پورمحمد جواد بوشهر

٠٩٣٩١٩۶٠۴٢٢خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارسگوش و حلق و بينیمالح زادهعبدالرسولبوشهر

٣٣۵۵٨٧۵٠-٠٩٩٨١٠٧٢٨٠٩خيابان امام خمينی-روبروی استانداریگوش و حلق و بينیاحمدی اميربوشهر

خيابان بيسم -ساختمان پزشکان مهر  بيهوشیطاهر نياحميد رضا بوشهر

٣٣۵٣٨۵٧۵  خيابان امام خمينی روبروی بانک کشاورزی  بيماری های قلب و عروقايران پورداريوشبوشهر

٩٣٩٣۴٩٢٣٧٣خيابان امام خمينی .جنب داروخانه دکتر آرام ارتوپدیخواجهروح الهبوشهر

٣٣۵۴١۶٩۶خيابان امام خميني بعد از کوچه گلخانه  جراحی کليه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیچوپانیمسعودبوشهر

٩٠٢٩٣۵۴١٣١خيابان توحيد- جنب فروشگاه رفاه-ساختمان پزشکان نوين  زنان و زايماننظریفرزانه بوشهر

٣٣٣۴٠٠٩٧  خيابان امام خمينی جنب انتقال خون ساختمان جرجانی  زنان و زايمانپورشيخی شبنم بوشهر

٣٣۵٣٩٨٩٨خيابان يادگار امام ساختمان نور   چشم پزشکیخالقیمنصوربوشهر

چهارراه دادگستری درمانگاه  هالل احمر  زنان و زايمانرحمانیالهامبوشهر

٣٣۵۶۴۴١١ميدان امام -ساختمان پزشکان مهرگان  زنان و زايمانسهيل اصفهانیپرستوبوشهر

٩١٧۵۵٢۴٢٧٧خيابان امام- ساختمان محمد  رسول هللا   طب اورژانسکظيمیعلی بوشهر

تلفنآدرسرشته تحصيلینام خانوادگینام شهرستان

٩١٠٠١١۶١ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریارتودانتيكسحدادپورخيابانیسحربوشهر

٩٠٢٣٧١٣۶۶٢سنگی- روبروی انتقال خون-ساختمان رکسوسارتودانتيكسفرجودامينبوشهر

٣٣۵۶۴١۵١خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١ارتودانتيكسحيدریسميهبوشهر

 خيابان امام-کوچه گلخانه پروتزدندانصداقتمينابوشهر

٩٠٣۵٩۵٧٣٣١ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریپروتزدندانجعفریعليرضابوشهر

٣٣۵۶٢٢٩٩ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگانراديولوژي دهان فك وصورتقاسمیمحمدبوشهر

٣٣۵۶۴٨٢٧خيابان بيسيم- ساختمان خليج ٢راديولوژي دهان فك وصورتآريانرگسبوشهر

ابتدای خيابان بيسيم. ساختمان مهرجراحي دهان وفك وصورتميگلی نژادمحمدرضابوشهر

٩٣٨٣١٨۴٩٨٧سنگی- روبروی انتقال خون-ساختمان رکسوسجراحي دهان وفك وصورتپروينميالدبوشهر

٩٣٩۴٨٢٨٧۶٠باغ زهرا-چهارراه باهنر- ساختمان بانک دی جراحي دهان وفك وصورتآخوندزاده حقيقیمحمدبوشهر

٢-٣٣۵۴٣۵٨١خيابان بيسيم- ساختمان خليج ٢جراح لثه(پريودانتيکس)بصریسيدعماربوشهر

دندانپزشک متخصص



٣٣۵۵٨٣٣٠ابتدای خيابان بيسيم. ساختمان مهرجراح لثه(پريودانتيکس)پور سيدیرويابوشهر

سنگی - جنب مسجد توحيدتخصص درمان ريشه (اندودانتيکس)سيدحبشیمينابوشهر

ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریتخصص درمان ريشه (اندودانتيکس)بهمنیمحسنبوشهر

سنگی- روبروی انتقال خون-ساختمان رکسوسدندانپزشكي ترميميفاضلياننفيسهبوشهر

٩١٧٠٣٩٠٠٣۵ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریدندانپزشكي ترميميزرنقاشنجمهبوشهر

٩٠۴۶٢۴۵٠۵١سنگی- روبروی انتقال خون-ساختمان رکسوسدندانپزشكي ترميميدرويشیفاطمهبوشهر

٩٣٠٣٣٧٣٠٠۶خيابان مطهری-ساختمان اورانوسدندانپزشكي ترميميزاهدیسميهبوشهر

٩٣۶٧٧٠٠۴٠٩خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١دندانپزشكي ترميميديوان پوروحيدبوشهر

سنگی - جنب مسجد توحيددندانپزشکی اطفالصالحی جونقانیمعصومهبوشهر

٩٠٢٩٩٢۵٠٠٧ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگاندندانپزشکی اطفالجوکارسيمابوشهر

٣٣۵۵١۵۵٢  بوشهر- فلکه امام - طبقه فوقانی چنچنه ارتودانتيكسزارعیزهرا بوشهر

٩٣۶١٩٨٠۴٠٣سنگی- جنب مسجدتوحيد- ساختمان بانک شهردندانپزشكي ترميميقاسمیرقيه بوشهر

تلفنآدرسرشته تحصيلینام خانوادگینام شهرستان

درمانگاه دندانپزشکی لياندندانپزشکیقاسم نژادقاسمبوشهر

خيابان رييسعلی نبش عاشوری درمانگاه ايثاردندانپزشکیزارعبهارهبوشهر

بهمنی -کلينيک درساندندانپزشکیپناهندهحبيب هللابوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١دندانپزشکیمالکیمهدیبوشهر

خيابان لياندندانپزشکیمشاوری طاهرمحمدمهدیبوشهر

خيابان مطهری-جنب رستوران نخلستاندندانپزشکیصفویپدرامبوشهر

خيابان فرودگاه -ساختمان ادينهدندانپزشکیبيدهللا خانیاميدبوشهر

خيابان مطهری -روبروی رستوران دهدار دندانپزشکیجعفریمحمدعلیبوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگاندندانپزشکیدهقانیحبيببوشهر

درمانگاه دندانپزشکی لبخنددندانپزشکیحسن پورهمايونبوشهر

خيابان بيسيم-ساختمان خليج دندانپزشکیخسروانی شيریزهرابوشهر

خيابان امام-کوچه گلخانهدندانپزشکیعباسیمجتبیبوشهر

خيابان امام-کوچه گلخانهدندانپزشکیايالنیحسينبوشهر

بلوارامام-پل هوايیدندانپزشکیبازياری کوزرکیکهزادبوشهر

درمانگاه دندانپزشکی آسماندندانپزشکیصديقيان رادمحمدرضابوشهر

خيابان فرودگاه -ساختمان بانک کار آفرين دندانپزشکیدشتیمهدیبوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١دندانپزشکیاحمدیسيدشهاب الدينبوشهر

خ امام خمينی بعدازسه راه بسيجدندانپزشکیفروزانیپدرامبوشهر

خيابان امام-کوچه گلخانهدندانپزشکیکرمیراضيهبوشهر

خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارسدندانپزشکیقدرتیمريمبوشهر

٣٣۵٣۶٠۵٠خيابان امام خمينی.ساختمان پزشکان طوسدندانپزشکیبحرپيمافرهادبوشهر

خيابان امام -خيابان يادگا امام دندانپزشکیرضائیپريسابوشهر

باغ زهرا-چهارراه باهنر- ساختمان بانک دی دندانپزشکیفرزادنيارضابوشهر

سنگی- روبروی انتقال خون-ساختمان رکسوسدندانپزشکیمؤيدیمرضيهبوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١دندانپزشکیشکوهپيامبوشهر

خيابان رييسعلي دلواري چهارراه كشتيرانيدندانپزشکیصادقی نژادغالمرضابوشهر

صلح آباد دندانپزشکیاعتمادانراضيهبوشهر

خيابان شهيد مطهری جنب مخابراتدندانپزشکیتواضعمحمد حسينبوشهر

دندانپزشک عمومی



خيابان فرودگاهدندانپزشکیسحرخيزعليرضابوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگاندندانپزشکیرفاهیراضيهبوشهر

ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریدندانپزشکیصلح ميرزائیراحلهبوشهر

خيبان امام-جنب  انتقال خون -ساختمان پديدهدندانپزشکیصراف نژادمهدیبوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ٢دندانپزشکیاحمدیروح الهبوشهر

خيابان فرودگاه -ساختمان بانک کار آفرين دندانپزشکیرضايیاديبهبوشهر

خيابان بيسيم-ساختمان پزشکان مهردندانپزشکیوکيليانوحيدبوشهر

درمانگاه نويد دندانپزشکیرضائینويدبوشهر

کلينيک دندانپزشکی سينادندانپزشکیچوکامیمحمودبوشهر

چهار راه ولی عصر دندانپزشکیفيوضاحسانبوشهر

خيابان امام .کوچه گلخونه_ساختمان سيراف۵_طبقه دوم واحد ۶دندانپزشکیاکبریرامينبوشهر

کلينيک دندانپزشکی واليتدندانپزشکیافشونآريانبوشهر

درمانگاه سينا دندانپزشکیبازياراسماءبوشهر

خيابان فرودگاه- کنار بانک سامان ساختمان ياس سفيددندانپزشکیمعينیزهرابوشهر

درمانگاه لبخند دندانپزشکیسعادت نيايوسفبوشهر

خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارسدندانپزشکیبهرامیليالبوشهر

درمانگاه سينا دندانپزشکیجاويدزادشيدابوشهر

درمانگاه نويد دندانپزشکیشهامتنسيمبوشهر

درمانگاه بوشهر دندانپزشکیسعادت نيامهدیبوشهر

بهمنی-درمانگاه قربانی دندانپزشکیقربانی اقدممحمدبوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگاندندانپزشکیقاضی زادهفاطمهبوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١دندانپزشکیصيادی دهنونيکنامبوشهر

خيابان اما خمينی -روبروی ياگان ويژهدندانپزشکیهاشمیسيده فاطمهبوشهر

خيابان فرودگاهدندانپزشکیباقریآناهيتابوشهر

خيابان امام-روبروی يادگار امامدندانپزشکیمهجورمريمبوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگاندندانپزشکیحيدریابراهيمبوشهر

کلينيک دندان پزشکی سينا دندانپزشکیخورسندعذرابوشهر

ميدان امام خمينیدندانپزشکیستوده کرمانیپدرامبوشهر

٩٩١٩١۶۶٨۶۴خيابان بيسيم- ساختمان خليج ٢دندانپزشکیحفظ اله پوريابوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١دندانپزشکیمحمدحسين پوريوسفبوشهر

ريشهر-دندانپزشکیمحمودیپدرامبوشهر

ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریدندانپزشکیشيریاميرعباسبوشهر

خيابان يادگار امام - درمانگاه کياندندانپزشکیبحرينیمحبوبهبوشهر

بهمنی-ميدان  بهمنیدندانپزشکیحاجبرحيمهبوشهر

خيابان امام -روبروی يادگار امامدندانپزشکیکسائيانتلمابوشهر

ميدان امام جانبازان الله ١ -دندانپزشکیبهوربيتابوشهر

مرکز دندانپزشکی سينادندانپزشکیفرهمندنيامعينبوشهر

ميدان امام -مجتمع لياندندانپزشکیزنگوئیروح الهبوشهر

درمانگاه سينا دندانپزشکیدهقانغالمرضابوشهر

خيابان يادگار امام -درمانگاه کيان دندانپزشکی حيدری پور کيانوشبوشهر

  خيابان امام خمينی جنب انتقال خون ساختمان جرجانیدندانپزشکیدباغهيلمیبوشهر



٩٠٢۶٣٠٨٧۴۶خيابان فرودگاه -ساختمان بانک کار آفرين دندانپزشکی فرهمندنيا معراجبوشهر

درمانگاه ايثاردندانپزشکیافشانیسيده زهرابوشهر

درمانگاه لبخنددندانپزشکیبوشهری نژادسعيدبوشهر

خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارسدندانپزشکیجمال پورغالمرضابوشهر

٣٣۵٨٠۵٣٧خيابان بيسيم- ساختمان خليج ٢دندانپزشکیجمیهادیبوشهر

٩١٧٨٢٠١٧٩٢خيابان مطهری دندانپزشکیزندیسحربوشهر

خيابان فرودگاه -ساختمان بانک کار آفرين دندانپزشکیفرهمندفرمحمدحسينبوشهر

درمانگاه کياندندانپزشکیحسينی مقدمسيد اسماعيلبوشهر

خيابان فرودگاه -ساختمان وکالدندانپزشکیبحرينی نژادرضابوشهر

درمانگاه لياندندانپزشکیکردوحسينبوشهر

خيابان امام -درمانگاه دنا دندانپزشکیدهقان نيریعلیبوشهر

٩٣٣٧٧٨۴۶۴۶خيابان بيسيم- ساختمان خليج ٢دندانپزشکیقايدفاطمهبوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١دندانپزشکیکرم زادهعبدالحميدبوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگاندندانپزشکیصالحیعلیبوشهر

درمانگاه عاجدندانپزشکیهوشيارپگاهبوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ٢دندانپزشکیصفویناصربوشهر

کلينيک دنادندانپزشکیبعيدیعليرضابوشهر

خيابان امام -ساختمان محمد رسوا هللادندانپزشکیآفنداکنسيبه بوشهر

درمانگاه لياندندانپزشکیتختیافسانهبوشهر

خيابان امام خمينی-ساختمان پزشکان پارسدندانپزشکیکاظمی دمنه محمودبوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ١دندانپزشکیقاسمیارسالنبوشهر

خيابان امام -کوچه آسيابدندانپزشکیرضايیامرالهبوشهر

خيابان ام خمينی-روبروی يگان ويژهدندانپزشکیهاشمیسيد احمدبوشهر

باغ زهرا-چهارراه باهنر- ساختمان بانک دی دندانپزشکیرکاب پورامير مسعودبوشهر

بهمنی کلينيک لبخند دندانپزشکیجاويدزادهشيدهبوشهر

خيابان امام -درمانگاه دنا دندانپزشکیعدالتمحمد حسنبوشهر

بهمنی -خيابان شهيد ماهينی -درمانگاه دکتر قربانیدندانپزشکیدهداریطوبیبوشهر

 خيابان فرودگاه -درمانگاه عاجدندانپزشکیديمی محمد بوشهر

خيابان طالقانی -ساختمان اورانوسدندانپزشکیحميدیامير خسروبوشهر

خيابان مطهری-جنب پمپ بنزين دندانپزشکیگودرزی شهرياربوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگاندندانپزشکیگلشنی سيد غالمرضابوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگاندندانپزشکیگالبی نژاد ماندانابوشهر

٢-٣٣۴۴٧٨٧١بهمنی- ميدان رفاه- خيابان شهيد ماهينیدندانپزشکیقاسمیحميده بوشهر

درمانگاه دندانپزشکی واليتدندانپزشکیکريمیراحلهبوشهر

خيابان اصلی چغادکدندانپزشکیاعتمادیمرجانبوشهر

خيابان شهيد عاشوری جنب دفتر امام جمعهدندانپزشکیآمارهمحمدامينبوشهر

  چغادک- خيابان اصلی روبروی بانک تجارت دندانپزشکیمشايخیناصربوشهر

چغادک-جنب دفتر امام جمعه دندانپزشکیيزدان شناسفهيمهبوشهر

عاليشهر فاز ١ خيابان بسيج چهارراه وليعصر روبروی پارکدندانپزشکیسوسنیپويانبوشهر

فاز ١ خيابان بسيج،جنب داروخانه دکتر افراز،دندانپزشکیکيانیاميربوشهر

فاز ١ عاليشهر دندانپزشکینداف آزادمهسا بوشهر



درمانگاه لياندندانپزشکیعلمدارنيلوفربوشهر 

 خيابان فرودگاه -درمانگاه عاجدندانپزشکیکامرانی اميد بوشهر 

تلفنآدرسرشته تحصيلینام خانوادگینام شهرستان

خيابان مطهری،خيابان باهنر،طبقه فوقانی فروشگاه ايکادو،طبقه ۴پزشک عمومیحسينیسيداحمدرضابوشهر

 خيابان مطهری -روبروی مرکز خريد زيتونپزشک عمومیاحمدیايوببوشهر

ميدان امام خمينی- ساختمان آدينهپزشک عمومینيکنامسانازبوشهر

چهارراه شيالت-روبروى بنياد شهيدپزشک عمومیعبداله زادهفاطمهبوشهر

٣٣٣٢١۴٢١خيابان ورزش-روبروی دانشگاه آزاد پزشک عمومیوحدتسودابهبوشهر

٣٣٣٣٣٠٢٨خيابان  انقالب -روبروی فروشگاه سی گلپزشک عمومیقاسمیحسينبوشهر

٣٣۴۵٢٧١۶بهمني- امام زاده-جنب كوچه مهر١١ پزشک عمومیعلم شاهی وايقانسحربوشهر

شهرک نيايش پاساژ مرواريد جنب دانشگاه خردپزشک عمومیرستمیسلمانبوشهر

بهمنی ميدان رفاه طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی ابن سينا پزشک عمومیمؤيدیابراهيمبوشهر

سنگی- جنب مسجدتوحيد- ساختمان بانک شهرپزشک عمومیپژمانميترابوشهر
-٣٣۶۶٢۴٣٣

٠٩٩٠٢٠٩۴۵٣۵

٣٣۵٣٠٣٢۴خيابان يادگار امام کوچه مهتاب٣پزشک عمومیقاسمی زادهسيدمحمودبوشهر

خيابان شهيد مطهری جنب مبل اميرپزشک عمومیماندگارعلیبوشهر

٠٩٣٣٨٧٧٨٩٢٠-٣٣۵٣٠١٠۶ميدان امام -ساختمان  پزشکان مهرگانپزشک عمومیحفظ الهبهنازبوشهر

ميدان امام خمينی- ابتدای خيابان بيسيمپزشک عمومیآرياالهامبوشهر

خيابان  مطهری-کوچه عرفان ١٢پزشک عمومیگورکانیميالدبوشهر

خيابان  امام -  خيابان يادگار امام پزشک عمومیناظمی هرندیعلیبوشهر

٣٣۶۶٣١٠٠-٩٩٠٨٠٩٩٠٢٢ميدان امام خمينی- ساختمان آدينهپزشک عمومینصرتی نصرآبادینعيمهبوشهر

ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریپزشک عمومیغريبیپريسابوشهر

 خيابان شهيد مطهری- چهار راه باهنر ساختمان پارسهپزشک عمومیاشک پورحسينبوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگانپزشک عمومیانگالینوشينبوشهر

 خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيبپزشک عمومیاسالمیفرزينبوشهر

خيابان باهنر -خيابان سامان پزشک عمومیمنصوريانسحر بوشهر

 خيابان فرودگاه روبروي بانك كارافرين مجتمع كسري پزشک عمومیاسماعيل زادهپريسابوشهر

ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریپزشک عمومیانبارکیفاطمه   بوشهر

 خيابان رييس علی دلواری -درمانگاه ايثار پزشک عمومیعزيزنژادحيدربوشهر

خيابان امام خمينیپزشک عمومیدشت پورپرويزبوشهر

بهمنی -ميدان بهمنیپزشک عمومیاکبریسعيدبوشهر

خيابان مطهری-چهار راه باهنر پزشک عمومیگرگينجوادبوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگانپزشک عمومیفاضلی فارسانیپريسابوشهر

بهمنی -جنب بانک ملتپزشک عمومیمعينیسيدحسنبوشهر

خيابان مطهری -ساختمان مسيلهپزشک عمومیرضائیمحمد مهدی بوشهر

 خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيبپزشک عمومیمومن زادهاحسانبوشهر

خيابان بهمنی-بهمن ١٩پزشک عمومیفريدونیناهيدبوشهر

٩١٧٧٧١٠١۵۶سنگی- روبروی انتقال خون-ساختمان رکسوسپزشک عمومیجليليانسارابوشهر

 خيابان رئيسعلی دلواری چهارراه کشتيرانی ساختمان طبيبپزشک عمومیشيخ الواميرعباسبوشهر

خيابان امام -روبروی بانک کشاورزی-ساختمان پارساپزشک عمومیيوسفیيگانهبوشهر

بهمنی -چهار راه پستپزشک عمومیصادقیرضابوشهر

پزشک عمومی



 خيابان امام- ساختمان پزشکان پارسپزشک عمومیآقائیفريبرزبوشهر

٩٠٢۶١١٠۶٧٣خيابان باهنر-نبش نيلوفر ١٣پزشک عمومیمختاریونوسبوشهر

خيابان مطهری-روبری زيتونپزشک عمومیرنجبرزهرهبوشهر

محله بهمنی، بلوار شهيد ماهينی، خيابان آتش نشانیپزشک عمومیعلی محمدیمجيدبوشهر

 خيابان رييس علی دلواری -درمانگاه ايثار پزشک عمومیحجازیندابوشهر

خ امام خمينی- ک گلخانه- ساختمان سيراف۵پزشک عمومیدادمهرسعيدبوشهر

خيابان بهمنیپزشک عمومیزينی وندفريدبوشهر

خيابان امام -روبروی بانک کشاورزیپزشک عمومیالهياریمسعودبوشهر

بهمنی_خيابان شهيد ماهينی_نبش کوچه پژوهش ٢۶پزشک عمومیاميرانیسارابوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی-ساختمان مهرگانپزشک عمومیمقدم ديزج هريکنازيالبوشهر

 روبه روی اداره امور مالياتی طبقه فوقانی چاپخانه زارع پزشک عمومیزندزرين تاجبوشهر

عاشوری-بهارستان ۴٢ -ساختمان پارسپزشک عمومیعابدينیعلیبوشهر

خيابان بيسيم- ساختمان خليج ٢پزشک عمومیخلق الهمهدیبوشهر

خيابان سبزآباد پزشک عمومیناصری دوستبهرامبوشهر

چهار راه وليعصر ساختمان داروخانه دکتر عليرحيمیپزشک عمومیدارابيانميعادبوشهر

٩٣٣٠۴٢۶٨۶٨ميدان امام-ابتدای خيابان فرودگاه-مجتمع تجاری پزشکی کسریپزشک عمومیزارعیمهنوشبوشهر

خيابان عاشوری-طبقه باالی مبل آرين پزشک عمومیدرودی نژادمجتبیبوشهر

 خيابان امام- ساختمان پزشکان پارسپزشک عمومیسعدآبادیفريبابوشهر

  خيابان امام خمينی مجتمع درمانی محمد رسول هللا(ص) پزشک عمومیساداتی سيدمحلهسيدمحمودبوشهر

خيابان عاشوری-روبروی بانک ملیپزشک عمومیزارع پورصفدربوشهر

بهشت صادق پزشک عمومیحاجيانیغالمرضابوشهر

بهمنی روبروی منازل گمرکپزشک عمومینيک نهادعلی کرمبوشهر

خيابان يادگار امام .ساختمان پزشکان احسانپزشک عمومیزارعینوشينبوشهر

ميدان امام.روبروی رستوران هفت خوانپزشک عمومیرضائیعلیبوشهر

چهارراه ولی عصر- طبقه فوقانی داروخانه دکتر عليرحيمیپزشک عمومیهاشمیفردينبوشهر

چهارراه وليعصر طبقه فوقانی داروخانه دکتر عليرحيمیپزشک عمومیکريمی حامدشاهدختبوشهر

صلح آباد  جنب تاکسی تلفنی ليانپزشک عمومیاسفندی سرافرازشهندبوشهر

سنگی-کوچه بوستان ١١-ساختمان بانک پارسيانپزشک عمومیصالح احمدیحسينبوشهر

  خ عاشوری روبروی هتل ياسپزشک عمومیاسمعيلیحسينبوشهر

 خيابان عاشوری. نبش کوچه . روبروی بانک ملیپزشک عمومیضرغامیبهفربوشهر

خيابان ورزش-روبروی دانشگاه آزاد پزشک عمومیرستگارپورمحمدبوشهر

 مجتمع محمد رسول هللاپزشک عمومیسليميانبهنادبوشهر

بهمنی -درمانگاه شفا -روبروی منازل گمرک پزشک عمومیمظفریآدرينابوشهر

ميدان امام - جنب بانک ملی- ساختمان مهرگانپزشک عمومیقزلباششيمابوشهر

خيابان مطهری-روبروی مجتمع زيتون-مجتمع برليانسپزشک عمومیهاشمی تنگستانیسيد حامد بوشهر

خيابان امام خمينی -مجتمع مهرگانپزشک عمومیعرب زادهحسينبوشهر

خيابان ساحلی-روبروی پارک تی وی پزشک عمومیقدرتیطاهرهبوشهر

خيابان اصلی چغادکپزشک عمومیدهدارفرشادبوشهر

چغادکپزشک عمومیدولتیمجيدبوشهر

عالی شهر جنب پارک مطب شخصیپزشک عمومیوکيلیبابکبوشهر

خيابان روبروی کالنتری،پزشک عمومیاحمدیرضابوشهر



فاز يک  عاليشهرپزشک عمومیدشتیهادی بوشهر

فاز يک پزشک عمومیکيانیمحمدبوشهر


